
Vanaf het juni 2013 is de Odin Groep met haar kantoor en datacenter gevestigd op het 
Expo Business Parc (voormalige Expo Center) in Hengelo.

Bij de ontwikkeling van Expo Business Parc heeft duurzaamheid voorop gestaan. Er is 
heel bewust gekozen voor duurzame energiebronnen en energiezuinige installaties. 
Materialen zijn zorgvuldig geselecteerd, water wordt gerecycled en bij de inrichting van 
de omgeving is optimaal rekening gehouden met flora en fauna. 

Volgens BREEAM voldoen zowel het hoofdkantoor van de Odin Groep als het datacen-
ter aan de kwalificatie ‘Excellent’. De laatste is daarmee het 1ste gecertificeerde data-
center met BREEAM-NL **** (Excellent) certificaat! Een unieke prestatie dus. Maar wat 
dit Twentse project echt uniek maakt is de samenwerking tussen het datacenter en 
het kantoorgebouw. Warmte uit het datacenter wordt bijvoorbeeld gebruikt om het 
kantoorpand te verwarmen. Ook zijn er reeds voorbereidingen getroffen om de in de 
toekomst te bouwen panden aan te sluiten op dit duurzame gedachtengoed.
 
Graag nodigen wij u uit voor het middagsymposium op 25 september aanstaande. Wij 
informeren u dan over hoe ICT een rol speelt in de integrale duurzame gebiedsontwik-
keling van het Expo Business Parc, hoe het kantoor van de toekomst eruit ziet en hoe 
het datacenter hier duurzaam mee verbonden is.

Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

ICT als aanjager
van een duurzame
ontwikkeling



Programma
13:00 uur: Ontvangst met koffie/thee 

13:30 uur : ICT als aanjager
 door Martijn Nijhuis, marketing manager Odin Groep

14:00 uur: Het nieuwe ondernemen op Expo Business Parc
 door Hans Lesscher, directeur Odin Groep 

14:30 uur: Integrale duurzame gebiedsontwikkeling 
 door Marco Spekreijse, ontwikkelingsmanager Explorius 

15:00 uur: Hoe duurzame energiesystemen en gebruik van restwarmte 
 leiden tot het 2x BREEAM-NL Excellent certificaat
 door Martin Dunnink, adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs

15:30 uur: Rondleiding Datacenter in groepen 

16:30 uur: Netwerkborrel 

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 19 september aanmelden via deze link.
Vragen kunt u stellen via nku@nieman.nl.

Route en Parkeren
• Navigatie: Wegtersweg 65 (voormalig Expo Center Hengelo)

•  Rondom het kantoor van de Odin Groep is ruim 
gelegenheid om gratis te parkeren. 

Datum:  25 september 2014 
Tijd:   13:00 uur – 16:30 uur
Locatie:  Odin Groep
Adres:  Expolaan 50, Hengelo

http://www.nieman.nl/aanmeldformulier-middagsymposium-ict-als-aanjager-van-een-duurzame-ontwikkeling/

